Društvo za KVČB objavlja

vabilo na mladinski tabor za osebe s KVČB
Po uspešno izvedenem lanskem mladinskem taboru v Mariboru, letos društvo za KVČB organizira 3 dnevni mladinski
tabor v Piranu, Vrtna ulica 2, ki bo potekal od 12. 6. do 14. 6. 2015.
Tole bo nekaj novega,…
Letošnji tabor bo povsem nova izkušnja za vse. Namreč ne bo več potekal v hotelu, kot je vedno do sedaj, ampak
bomo vsi skupaj v 4 apartmajih. Tudi skrbeli bomo sami zase, skupaj pripravljali zajtrke, kosila in večerje. Namen tega
pa je, da se še bolj združimo in spoznamo.
Kakšna je tema letošnjega tabora oz potek?
Prvi dan se bomo kot ponavadi spoznavali, raziskovali okolico in uživali. Drugi dan dopoldan bomo imeli delavnico na
temo “Kariera in KVČB”, pridružil pa se nam bo Dušan Baraga, dr. med., (podpredsednik društva, bolnik in zdravnik).
Po delavnici bo pripravljanje kosila, po kosilu pa vodne športne aktivnosti. Tretji in zadnji dan pa bo potekala delavnica
na temo “Prehrana in KVČB”, pridružila se nam bo dietetičarka Barbara Janaškovič (tudi bolnica in članica društva). Po
delavnicah pa enako kot v soboto, pripravljanje kosila ter sproščeno popoldne. Skratka, zanimivo bo!
Nimaš prevoza?
Brez skrbi, ti se samo prijavi. Tudi za skupen prevoz bomo poskušali poskrbeti, tako da se boste lahko nekateri spoznali
že na poti do tabora.
Koliko in kdo vse lahko pride?
Ker je izvajanje aktivnosti Društva za KVČB odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, smo morali omejiti število
prijav in sicer na 16 udeležencev, zato se hitro prijavite! Tudi spremstvo je možno, vendar si mora spremljevalec sam
kriti stroške bivanja in športnih aktivnosti. To je približno 70,00 EUR za vse 3 dni.
Je potrebno kaj prispevati?
Posameznik mora prispevati 10,00 EUR za udeležbo na dan, torej 20,00 EUR za oba dneva (šteje število nočitev).
Poskrbljeno bo za polni penzion, ki si ga bomo pripravljali sami. Tudi prigrizki bodo na voljo.
Ne morem priti, ker ne smem vsega jesti,...
Ah, ta izgovor tukaj ne pride v poštev! Prvič, sami bomo pripravljali svoje obroke in drugič, delavnica o prehrani ti bo v
tem primeru koristila, kajne? V prijavnico napiši tvoje posebnosti glede prehrane in poskrbeli bomo tudi za to.
Več informacij o prijavi.
Če vas udeležba zanima, vas prosimo, da se prijavite do petka, 22. maja 2015. Prijavite se lahko le pisno, in sicer tako,
da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na naslov: Mateja Saje, Golnik 81, 4204 Golnik.
Za pojasnila in dodatna vprašanja lahko pokličete Mateja Korena na tel. 041 917 781. Podroben program Mladinskega
tabora boste prejeli nekaj dni pred izvedbo.
Prispevke se nakaže na TRR Društva za KVČB (SI56 0417 3000 1077 573), vendar šele potem, ko prejmete obvestilo, da
ste bili izbrani za udeležbo na mladinskem taboru.

Organizatorja
Matej in Dejan Koren

Predsednica društva
Mateja Saje

Okvirni program šole za ml@de
Piran, 12. 6 - 14. 6. 2015

1. dan
3. dan
16.00 - 17.00
prihod in namestitev
17.00 - 17.30
uvodni spoznavni del
17.30 - 18.30
priprava večerje
18.30 – 19.30
večerja
20.00 - ...
raziskovanje okolice in druženje

2. dan
8.00 - 09.30
priprava zajtrka in zajtrk
10.00 - 11.30
strokovna delavnica na temo »Kariera in
KVČB«
11.30 - 13.00
priprava kosila
13.00 - 14.00
kosilo
14.00 - 15.00
odmor ali druženje
15.00 - 18.00
športne aktivnosti
18.00 - 19.00
priprava večerje
19.00 – 20.00
večerja in po večerji druženje

8.00 - 09.30
Priprava zajtrka in zajtrk
09.30 - 12.00
delavnica na temo »prehrana in KVČB«
12.00 - 13.00
priprava kosila
13.00 - 14.00
kosilo
14.00 - 17.00
športne aktivnosti oz. druženje
18.00
odhod domov

Prijavnica
Ime: ______________________ Priimek: _________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Rojstni datum: ________________ Telefonska številka: ______________________
Se prijavljam na Mladinski tabor, ki bo dne od dne 12. 6. 2015 do 14. 6. 2014 v Piranu, Vrtna ulica
2.
Prišel bom z (obkroži):
- lastnim prevozom
- skupnim prevozom
Sem iz (kraj):
Trenutno je moja bolezen (obkroži):
- v remisiji
- v zagonu
Jem lahko:
- vse
- samo:
- druge posebnosti:

Prijavo potrjujem s podpisom, če pa še nisem star 18 let, naj to zraven mene naredi še nekdo od
mojih staršev.

Podpis: ______________________ Datum: __________________________
Podpis staršev: _______________________ Telefon: ______________________

OPOMBA: Prijavi se najkasneje do petka, 22. 5. 2015 (podrobnosti v vabilu).

